Sosnowiec, 03.10.2016r.

Rekrutacja uczniów/uczennic
Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu na:
1.

Kursy specjalistyczne z nowoczesnej elektroniki:
A. Nowoczesny monter pakietów elektronicznych z elementami SPACE (zwane IPC)
B. Montaż/demontaż i regeneracja komponentów BGA w tym komponentów pracujących w
przestrzeni kosmicznej (BGA)- przeznaczony dla najlepszych 40 uczestników kursu IPC, dla 20
uczniów/uczennic w pierwszym roku realizacji projektu i 20 uczniów/uczennic w drugim roku
realizacji projektu
C. Ochrona antystatyczna w elektronice (ESD)- przeznaczony dla najlepszych 40 uczestników
kursu IPC, dla 20 uczniów/uczennic w pierwszym roku realizacji projektu i 20 uczniów/uczennic
w drugim roku realizacji projektu
D. Płatne staże zawodowe z zakresu kształcenia elektronicznego (50 % najlepszych uczestników
biorąc pod uwagę wyniki z egzaminów, frekwencję na kursach, rekomendację prowadzących)
E. Rekrutacja na dodatkowe zajęcia z zakresu Nowoczesny monter pakietów elektronicznych z
elementami SPACE (zwane IPC) oznacza jednoczesną rekrutację na warsztaty z doradcą
zawodowym.

2.

Kursy zawodowe z informatyki
A. Grafika komputerowa,
B. Programowanie dynamicznych stron www,
C. IT Academy Microsoft
D. Sieci komputerowe w ramach CISCO Networking Academy,
E. Ścieżki certyfikacji Certiport w ramach szkolnego ośrodka egzaminacyjnego,
F. Programowanie PHP, język zapytao MySQL, tworzenie aplikacji w Javascript,
G. Płatne staże zawodowe z zakresu kształcenia informatycznego (50 % najlepszych
uczestników biorąc pod uwagę wyniki z egzaminów, frekwencję na kursach, rekomendację
prowadzących)
H. Rekrutacja na dodatkowe zajęcia z informatyki oznacza jednoczesną rekrutację na warsztaty z
doradcą zawodowym.

w ramach projektu „Bilans kompetencji elektronika” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-02DA/16
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe
uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa Zawodowego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do ubiegania się o uczestnictwo w zajęciach i stażach

w ramach powyższego projektu

uprawnieni są uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.
Rekrutacja odbywad się będzie zgodnie z zasadami równości szans ze względu na płed,
niepełnosprawnośd oraz pochodzenie z zastosowaniem kryteriów punktowych uwzględniających:

Kryteria na kurs IPC:
a) kobieta – 10 pkt.
b) uczeo niepełnosprawny/ z orzeczeniem - 10 pkt.
c) korzystający ze wsparcia stypendialnego, dofinansowania (na podst. oświadczenia opiekuna
prawnego)- 8 pkt.
d) preferowany kierunek elektronika – 5 pkt., pozostałe kierunki – 1 pkt.
e) klasy II - 5 pkt., klasy III – 10 pkt.
f) rekomendacja wychowawcy biorąc pod uwagę zaangażowanie ucznia w naukę, motywację,
frekwencję, potrzeby edukacyjne ucznia –7pkt.
Kryteria na kursy informatyczne:
a) kobieta – 10 pkt.
b) uczeo niepełnosprawny/ z orzeczeniem- 10 pkt.
c) korzystający ze wsparcia stypendialnego, dofinansowania( na podst. oświadczenia opiekuna
prawnego)- 8 pkt.
d) preferowany kierunek informatyka – 5 pkt., pozostałe kierunki– 1 pkt.
e) klasy II - 5 pkt., klasy III – 10 pkt.
f) rekomendacja wychowawcy biorąc pod uwagę zaangażowanie ucznia w naukę, motywację,
frekwencję, potrzeby edukacyjne ucznia–7pkt.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu się do projektu zdecyduje
Komisja Rekrutacyjna. Zostanie utworzona lista rezerwowa (osoby od najwyższej do najniższej punktacji).

Rekrutacja trwa od 3 października do 14 października 2016r. Wypełnione dokumenty należy składać
u Pani Moniki Piątek.
Więcej informacji w załączonym Regulaminie Rekrutacji
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